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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis
Perumahan Permata Senapelan Asri RT 03 RW 09 Kelurahan Simpang
Baru Kecamatan Tampa Pekanbaru adalah salah satu perumahan yang
sederhana yang berada di wilayah pekanbaru.jumlah kepala keluarganya
adalah 47 kk dan rata-rata setiap rumah mereka terdiri dari empat orang
keluarga.
Untuk lebih jelas tentang lokasi penelitian ini penulis mengemukakan
batas-batas wilayah komplek ini adalah :
1) Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Tuah Karya Kecamatan Tampan.
3) Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Delima Kecamatan Tampan.
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kampar.
Masyarakat disana hidup heterogen dengan berbagai suku diantaranya
Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar dan Bugis. Rata-rata mereka
berpenghasilan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Wiraswasta.
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B. Kependudukan
Luas Kelurahan Simpang Baru itu sendiri adalah 23.788 Ha.Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :
Tabel II.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
INDIKATOR

JANUARI : 2016

0 – 12 Bulan

655 Orang

>1 - <5 Tahun

7.210 Orang

>5 - < 7 Tahun

9.980 Orang

>7 - <15 Tahun

8,729 Orang

>15 – 56 Tahun

19.096 Orang

>56 Tahun

10.300 Orang

Jumlah

55,970 Orang

Sumber : Kantor Lurah Simpang Baru, Januari : 2016
Sedangkan

jika

dilihat

berdasarkan gender,

di

kelompokkan

berdasarkan keterangan tabel dibawah ini :
Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender
INDIKATOR

JANUARI : 2016

Jumlah Penduduk

55.970 Orang

Jumlah Laki-laki

27.131 Orang

Jumlah Perempuan

28.839 Orang

Sumber : Kelurahan Simpang Baru , Januari : 2016
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Dari tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa paada bulan januari
2016 jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama, kaum perempuan yang jadi
minoritas di Kelurahan Simpang Baru.
C. Sosial dan Ekonomi
Kehidupan sosial masyarakat di Perumahan Permata Senapelan Asri
RT 003 RW 009 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru,
masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari kekompakan
mereka dalam acara pesta perkawinan dan yang tertimpa musibah, mereka
akan tetap saling tolong menolong dan bergotong royong. Begitu juga dengan
hari besar lainnya seperti hari kemerdekaan, mereka akan tetap mengikuti
apapun acara yang diadakan.
Berikut kriteria yang di tetapkan oleh Kantor Lurah Simpang Baru
Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau tentang keluarga yaitu 10 :
1. Keluarga Pra Sejahtera
Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih
dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs). Sebagai keluarga sejahtera I,
seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I
Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
secara minimalis yaitu :
a. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 ( dua ) kali sehari atau
lebih.

10

Sumber : diperoleh dari Kantor Lurah Simpang Baru.
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b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah ,
bekerja / sekolah dan berpergian.
c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding
yang baik.
d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke saran pelayanan
kontrasepsi.
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II
Yaitu keluarga yang memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I
dan dapat pula memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap II, syarat
pengembangan keluarga yaitu :
a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaan masing-masing.
b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan
daging, ikan, telur sebagai lauk pauk.
c. Seluruh anggota keluarga meperoleh paling kurang satu stel pakaian
baru per tahun.
d. Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap panghuni rumah.
e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat
melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk
mempeloreh penghasilan.
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g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca
tulisan latin.
h. Pasangan usia subur dengan anak-anak atau lebih menggunakan alat
obat konstrasepsi.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III
Yaitu yang memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap II dan dapat
pula memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap III, syarat perkembangan
keluarga yaitu :
a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun
barang.
c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali
dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
d. Keluarga sering ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan
tempat tinggal.
e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio dan
TV.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Keluarga yang memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I, dapat
pula memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap II dan dapat pula
memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap III kriteria pengembangan
keluarga yaitu :
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a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan
meterial untuk kegiatan sosial. Secara teratur atau pada waktu tertentu
dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial
masyarakat dalam bentuk materil.
b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial,
yayasan, institut masyarakat.
Dari keterangan diatas, dapat digolongkan bahwa rata-rata masyarakat
Perumahan Permata Senapelan Asri RT 003 RW 009 Kelurahan Simpang
Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru termasuk kriteria Keluarga Sejahtera
Tahap I dan Keluarga Sejahtera Tahap II.
Ekonomi merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
manusia, begitu halnya dengan masyarakat komplek ini yang mempunyai
mata pencarian yang berbeda-beda sesuai dengan skill yang mereka miliki
dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi dapat
dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel II.3
Mata Pencarian Masyarakat Perumahan Permata Senapelan
Asri RT 003 RW 009 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan, Pekanbaru
No

Mata Pencarian

Frekuensi

1

PNS

9 KK

2

Swasta

15 KK

3

Pedagang

16 KK

4

Dan lain-lain

10 KK

Jumlah

Sumber : Kelurahan Simpang Baru , Januari : 2016

Keterangan
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Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa sebagian besar mereka bekerja
sebagai pedagang.
D. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh masyarakat agar
dari kebodohan dan ketertinggalan. Lokasi perumahan sangat dekat dengan
beberapa fasilitas pendidikan. Ada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Dasar (SD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play
Grup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel II.4
Sarana Pendidikan Yang Dekat Dengan Perumahan Permata
Senapelan Asri RT 003 RW 009 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan, Pekanbaru
No

Sarana Pendidikan

Frekuensi Keterangan

1

Sekolah Menengah Atas (SMA)

3

2

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3

3

Sekolah Dasar (SD)

2

4

Taman Kanak-Kanak (TK)

2

5

Play Grup

5
Jumlah

15

Sumber : Kelurahan Simpang Baru , Januari : 2016
Kelurahan Simpang Baru adalah Kelurahan yang penduduknya ratarata bisa tulis baca dan berpendidikan. Hal ini dapat dilihat dari catatan atau
dokumen yang diambil dari Kantor Lurah Simpang Baru, dimana
klarifikasinya dapat dilihat dari tabel berikut ini :
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Tabel II.5
Tingkat Perkembangan Pendidikan Penduduk Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru
JANUARI :
NO

INDIKATOR

SUB INDIKATOR
2016

1

Tingkat pendidikan
penduduk usia 15 tahun
keatas

1. Jumlah penduduk buta huruf.

9

2. Jumlah penduduk tidak tamat SD.

535

3. Jumlah penduduk tamat

658

SD/Sederajat.
4. Jumlah penduduk tamat

2.371

SLTP/Sederajat.
5. Jumlah penduduk tamat

8.171

SLTA/Sederajat.

2

Wajib belajar 9 tahun

6. Jumlah penduduk tamat D1.

2.561

7. Jumlah penduduk tamat D2.

2.694

8. Jumlah penduduk tamat D3.

618

9. Jumlah penduduk tamat S1.

3.881

10. Jumlah penduduk tamat S2.

313

11. Jumlah penduduk tamat S3.

163

1. Jumlah penduduk usia 7 -15 tahun.

3.561

2. Jumlah penduduk usia 7 -15 tahun

3.273

masih sekolah.
3. 7-15 tahun putus sekolah.
3

Prasarana pendidikan

288

1. Penguruan Tinggi

2 buah

2. SLTA/Sederajat.

4 buah
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3. SLTP/Sederajat.

6 buah

4. SD/Sedeerajat.

12 buah

5. TK/Taman Kanak-Kanak

6 buah

6. Play Grup

15 buah

7. Jumlah Lembaga Pendidikan

13 buah

Agama.
8. Lembaga Pendidikan Lain Khusus/

5 buah

Sejenisnya.

Sumber : Kelurahan Simpang Baru , Januari : 2016
Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di kelurahan Simpang
Baru semakin sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, selain itu
juga sistem pendidikan pemerintah semakin baik yaitu adanya dana BOS,
sekolah gratis, dan wajib belajar 12 tahun.
E. Agama
Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, karena tanpa agama
kehidupan manusia tak ubah seperti hewan. Di perumahan ini mayoritas
penduduk beragama Islam. Dari hasil pegamatan penulis, sewaktu azan
dikumandangkan, di masjid orang masih pada dijalan dan dirumah mereka
masing-masing, padahal jika dilihat dari sarana dan prasaran ibadahnya cukup
bagus sekali, namun yang berjamaah hanya orang tua-tua yang memang
sudah lanjut usianya dan hanya beberapa orang remaja saja yang shalat.
Sebagai kegiatan keagamaan, ibu-ibu di perumahan ini setiap hari selasa dan
kamis mengadakan wirid pengajian, tujuannya adalah untuk bersilaturahmi
dengan sesamanya dan tidak lupa untuk menambah wawasan tentang
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keagamaan yang disampaikan oleh penceramah. Walaupun kegaiatanya cuma
dua kali seminggu, namun masih sedikit jumlah ibu-ibu yang mengikutinya,
hal ini disebabkan karena mereka merasa lelah karena pekerjaan mereka
seharian.

